
 

 
Idétræf Online 2021 lørdag den 6. februar 2021 
Tema: Genstart af LOF’s aktiviteter efter nedlukning 
 
Kl. 13.00 Velkomst V. Kim Valentin, landsformand, LOF’s landsorganisation 
 
Kl. 13.15 De store trends i samfundet frem mod 2025 - med og efter Corona 

  V. Fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol.,  
v. Fremforsk, Center for fremtidsforskning. fremforsk.dk/  

  • Forventninger til livets indhold mentalt og fysisk - også i en ny tid efter Corona 
  • Sundhedsbølgen – de nye retninger og muligheder i en ny tid  
  • Naturen i bred forstand – hvordan folder det sig ud  
  • Fritidslivet – interesser – betydning i menneskers liv  

   • De mangfoldige generationer af brugere – deres krav og forventninger  
  til indhold og service 

  
 Kl. 13.45 Pausetrim  

  V. Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent og Pilates underviser, LOF. 
 
Kl. 13.50 Markedsføring af aftenskolen – i et genåbningsperspektiv 
 V. Andreas Lind Johansen, stifter og kreativ chef i assembly.design 

  I 2021 genetablerer vi aftenskolen – og den digitale markedsføring har derfor ikke 
været vigtigtigere end det er nu. Genetablering af aftenskolen betyder både at 
genskabe forbindelsen til LOF’s kernekunder – men også at gribe muligheden i at 
etablere en endnu større og stærkere kundegruppe. Vi sætter fokus på hvordan vi kan 
folde markedsføring ud, så flere kan bidrage til en større synlighed af LOF 

 
Kl. 14.15 Kaffepause 
 
Kl. 14.20 Film – Fra Verdensmål til Vores mål 
  V. Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent, LOF’s landsorganisation 
  Inspiration til hvordan LOF kan gøre en forskel og bidrage aktivt i at omsætte 
  Verdensmål til Vores mål. 
 
Kl. 14.40 Genåbning af LOF 
  V. Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF’s landsorganisation 
 
 
Tilmelding og praktisk info 
Tilmelding på lof.dk/lofnet inden den 28. januar. Deltagelse er gratis.  
Alle aktive LOF’ere er velkommen. Også LOF’s undervisere.  
 
Fredag den 5. februar modtager I et link til online deltagelse, som I blot klikker på.  
Brug gerne PC eller tablet og et head-set, så får I den bedste kvalitet i billede og lyd. 

http://www.fremforsk.dk/
http://www.assembly.design/
https://lof.dk/lofnet/kurser/idetraef-2021-online/id/2100
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